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Resumo 

 

O artigo objetiva analisar a composição híbrida dos produtos culturais sul-coreanos e a 

perspectiva do soft power como base para a criação do movimento de promoção global 

denominado Hallyu. Principalmente a que se refere às produções ficcionais, comumente 

conhecidas como K-dramas, inseridos no contexto do fenômeno de popularização como 

o primeiro produto cultural a atingir o nível global e, portanto, o ponto de partida para a 

emergência do consumo que a reconfiguração das mídias e a prática de fãs vêm 

proporcionando como Onda coreana. Para tanto são utilizadas a visão de Franthiesco 

Ballerini sobre o conceito de soft power criado por Joseph Nye (1980), hipercapitalismo 

ou cultura global de mercado de Lipovetsky e Serroy, a hibridização na cultura das 

mídias de Santaella e hibridismo cultural de Canclini. 

 

Palavras-chave: soft power; hallyu; consumo; k-dramas; hibridização. 

 

Introdução 

O movimento Hallyu ou Onda Coreana é um fenômeno de consumo global de 

produtos culturais sul-coreanos iniciado em meados da década de 1990, a partir da 

popularização dos K-dramas (termo geral que nomeia as séries ou novelas produzidas 

na Coreia do Sul) - a princípio, no continente asiático, mas que hoje espalhou-se para 

diversos continentes tais como África, Oceania, América do Norte, Europa e América 

do Sul. A Hallyu é sinônimo de tudo o que, produzido na Coreia do Sul, torna-se 

famoso internacionalmente, ou seja, moda, filmes, programas de variedades, literatura, 

cosméticos, música e até mesmo o próprio artista (cantor, ator, apresentador) 

transforma-se em um produto cultural.  
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O artigo tem o propósito de analisar a composição híbrida dos K-dramas e o seu 

relacionamento com o conceito de soft power (em português, poder suave) criado pelo 

cientista político norte-americano Joseph Nye que diz respeito à persuasão. Essa 

persuasão nasce após a Guerra Fria quando o mundo foi dividido em capitalista e 

comunista evidenciando o poder dominante da hegemonia americana como produtor 

cultural. Em outras palavras seria uma forma de domínio indutivo ou como o próprio 

nome já diz, a influência suave através do símbolo, uma forma tão simples e gentil de 

dominação que nos prende ao poder de status e ao modismo. Hollywood é um marco na 

manipulação da opinião pública sem a necessidade do uso da força bruta e por muito 

tempo estivemos limitados a vestir apenas a camisa Made in USA. O poder suave pode 

ser aplicado em vários aspectos tais como fé, esporte, política e língua, contudo, a forma 

mais rentável é sem dúvida ligada à cultura. Essa é a fórmula de poder suave escolhida 

pela Coreia do Sul.  

Jenkins (2009) assinala a convergência a partir de mescla de três conceitos: 

cultura dos meios, através da multiplicidade de suportes; cultura participativa, pela a 

inserção dos múltiplos mercados que ocasionou a transformação do consumidor de um 

ser passivo à ativo; e inteligência coletiva, marcada pela mudança do comportamento e 

deslocamento de públicos. O compartilhamento de informações que cultura da 

convergência na forma do consumo midiático proporciona é um importante componente 

na rápida ascensão dos dramas coreanos na era globalizada, principalmente em razão da 

queda das barreiras territoriais e comunicacionais proporcionadas pela internet com sua 

diversidade de fluxos, nós e redes que ligam os usuários, fazendo-os capazes de se 

apropriarem, organizarem e ressignificarem os conteúdos.  A formação de comunidades 

de conhecimento, como por exemplo as redes sociais, sites, fóruns, entre outros, foi 

modificando completamente os fluxos comunicacionais do planeta, as formas de 

consumo e o próprio consumidor difundindo de forma mais rápida, eficaz e barata. O 

consumo cultural na contemporaneidade acontece a partir do contexto interacional 

melhorado pelas novas mídias e seu imenso poder de compartilhamento. 

O hibridismo, por sua vez, é um importante ponto para a construção dessa 

atratividade global dos dramas sul-coreanos, como algo incorporado não por acaso, 

mais pensado com o propósito específico, visando, por exemplo, a diminuição do 

estranhamente entre as culturas orientais e ocidentais assim como a forma negativa com 
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que a Coreia do Sul vinha sendo preconcebida após a separação com a Coreia do Norte, 

além de envolver, obviamente, a da questão da lucratividade.  

Para alcançar esse objetivo, foi utilizado o método indutivo explicativo que 

permite a análise do fenômeno, partindo do geral para o particular, iniciando com a 

definição geral da Hallyu como fenômeno de popularização global de cultura pop sul-

coreana e incorporando a análise do hibridismo que caracteriza a concepção de estrutura 

dos K-dramas. O estudo envolve, ainda, alguns exemplos do consumo e de apropriação 

dessas atividades no Brasil. 

Na primeira parte conferimos o que é o poder suave por meio da visão de 

Frantheisco Ballerini (2017), dos estudos de Joseph Nye, em conjunto com a cultura 

global de mercado de Gilles Lipovetsy e Jean Serroy (2011); e a concepção de 

hibridismo de Lúcia Santaella (2010). Em seguida explicamos a aplicação desses 

conceitos na formação do movimento Hallyu e nos produtos culturais sul-coreanos, 

focando a análise na atratividade dos K-dramas e como esse produto veio a se tornar a 

base fundadora do movimento de popularização de cultura pop, responsável pela 

melhora das relações internacionais entre a Coreia do Sul e os outros países do mundo, 

exemplos de manifestação dos K-dramas no Brasil e como a Hallyu mantém-se ainda 

hoje como um fenômeno em constante expansão. 

 

O soft power e cultural global de mercado no movimento Hallyu 

 

No final dos anos 1980, o cientista político norte-americano Joseph Nye definiu 

o conceito de soft power, que está diretamente relacionado à persuasão em contrário às 

ideias de dominação (hard power ou poder duro) por meio de brutalitalidade. O 

movimento Hallyu segue esse padrão estabelecido por Nye, ao utilizar o apelo da 

produção cultural em favor de melhora nas relações internacionais. Para entender de 

forma mais clara o significado desse termo, Nye explica o poder suave como a: 

 

…habilidade de conseguir o que se quer pela atração e não pela 

coerção ou pagamentos. Surge da atratividade de um país por meio de 

sua cultura, de sua política e de seus ideais. Quando se consegue que 

os outros admirem seus ideais e queiram o que você quer, não é 

preciso gastar muito com políticas de incentivo e sanções para 

promovê-los na sua direção. A sedução é sempre mais eficaz que a 

coerção, e muitos dos valores como democracia, direitos humanos e 

oportunidades individuais são profundamente sedutores. NYE (2005, 

apud BALLERINI, 2017, p.15, epub) 
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O soft power é a persuasão, a atração e a sedução que contraria o autoritarismo e 

a dominação por meio da força, caraterísticas do chamado poder duro muito utilizado 

por Maquiavel, segundo Frantheisco Ballerini (2017, p.16, epub) quando este aconselha 

os príncipes italianos de quatro séculos atrás de que é melhor ser temido em vez de 

amado.  A chave para entender o poder suave no contexto cultural é a sua capacidade de 

modelar as preferências, ou seja, não é apenas persuasão e a mobilização das pessoas 

através da argumentação. “O poder suave é o poder da atração”, diz Nye (apud 

Ballerini, 2017). Nye ainda diz que Hollywood é o maior exemplo do uso prático do 

poder suave, mas que ao decorrer do tempo foram surgindo outros casos que, mesmo 

ainda não atingindo a capacidade e rentabilidade hollywoodiana, está em constante 

estado de emergência, crescendo e se-expandindo por todo o globo.  

O poder suave desenvolvido na Coreia do Sul é uma mistura de vários produtos 

culturais, como o cinema, música, moda, dramas, entre outros influindo diretamente no 

turismo, na educação e na diminuição das desigualdades e no desenho da própria 

identidade do país ao ponto de a revista inglesa First realizar um estudo especial sobre o 

movimento Hallyu, escrito por Nick Lyne, citado no livro Poder Suave (soft power) por 

Franthiesco Ballerine. 

 

“Medir o verdadeiro impacto do poder suave nos níveis diplomático e 

político não é fácil, mas os benefícios econômicos são certamente 

tangíveis: as indústrias criativas geram ganhos na exportação, 

aumentam a visita de turistas estrangeiros, as matrículas de alunos 

internacionais e investimentos externos. Qualquer um que subestima o 

papel do poder suave quando se fala em redesenhar a marca de uma 

nação só precisa olhar para a Coreia do Sul para corrigir seu erro. Na 

última década, uma nova onda de cultura sul-coreana, chamada hallyu, 

transformou o país no mundo, a ponto de o ministro do Exterior usar 

abertamente o termo ‘diplomacia hallyu’”, diz Lyne (apud 

BALLERINE, 2017, p.161, epub, grifo do autor) 

 

 

A cultura na perspectiva do poder suave transforma-se, deixando de ser algo 

apenas inerente e identificátorio de um povo e passa a ser visto como indústria. 

Portanto, a cultura global de mercado, segundo Lipovetsky e Serroy (2011) é a cultura 

da renovação, a chegada do novo por meio da mutação, um hibridismo que constrói 

novas formas e estilos de produzir e difundir conteúdo. O desenvolvimento desses bens 

culturais não se classifica como simples imitação ou padronização, mas sim através da 

readaptação e reapropriação de modelos já existentes que o inspiram à criação e 
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evolução de acordo com suas particularidades. “Culturas particulares cruzam 

permanentemente com a cultura-mundo, e se cruzam entre si, umas se alimentando das 

outras”, dizem Lipovetsky e Serroy (2011, p.125). 

A cultura-mundo não é a planetarização americana. Logicamente é um fato 

bastante conhecido que grande parcela da indústria cultural mundial é composta pela 

produção e consumo de produtos americanos, contudo a globalização não significa um 

mundo homogêneo, muito pelo contrário, ela preza a heterogeneidade, a diversidade. 

Além disso, a era hipermoderna é construída pela multiplicidade de opções, pelo 

aumento das ofertas e a segmentação dos mercados, em que há sempre uma constante 

renovação de produtos. As novas mídias auxiliam e influenciam diretamente nesse 

aspecto, pois o crescimento no consumo dos K-dramas a nível global só foi possível de 

acontecer graças as facilidades de deslocamento, difusão e reapropriação propiciadas 

pelas ambiências cultivadas na internet. 

 

Hibridização no movimento Hallyu e na concepção dos K-dramas 

 

O hibridismo que caracteriza a produção sul-coreana está presenta na construção 

estética do formato drama e no crescimento da atividade de consumo dos produtos por 

meio da interconexão, que fez desaparecer as barreiras geográficas da comunicação. Na 

visão de Santaella (2010, p.82) o híbrido é colocado como a formação de um novo 

elemento composto a partir da mistura de elementos diversos. Na cultura das mídias 

além da questão da produção cultural, esse hibridismo inclui a multiplicidade de 

espaços que a autora chama de “espaços intersticiais”, o rompimento das fronteiras 

físicas por meio do virtual, ou seja, as ambiências comunicacionais originada a partir da 

conexão. O foco de difusão dos K-dramas deixa de ser apenas a televisão e passa a 

acontecer simultaneamente ou não através da internet.  

Canclini (apud SOUSA, 2012) nos traz o hibridismo fundamentado pelo 

multiculturalismo representado através da constituição de uma zona de diálogo entre as 

culturas instaurando um espaço de tolerância referente às diferenças. Assinala que a 

cultura não é mais acolhida como algo genuíno e sim como algo representado, 

impelindo as culturas pós-modernas a perderem o caráter de pureza por seu decorrente 

contato com o outro e os deslocamentos de bens simbólicos. Esse novo modelo de 

formação cultural multiculturalista, de acordo com as ideias de Hutcheon (apud 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 

SOUSA, 2012), possibilita a contestação da centralização do discurso dominante, 

traduzindo-se no presente artigo como as produções sul-coreanos são uma opção ao até 

então domínio americano. No que se refere ás práticas de consumo, o próprio Canclini 

diz que ainda é necessária muita discussão para entender a fragmentação dessa 

estrutura, a partir da transnacionalização da indústria e que nos propomos a adicionar a 

partir presente estudo sobre o papel dos dramas na construção dos vários estágios que 

fazem parte do movimento de cultura pop sul-coreano. 

 

Pese a las acusaciones contra las industrias culturales de homogenizar 

los públicos, el estudio de los consumos presenta uma estructura 

fragmentada. ¿Cómo pensar juntas las condutas dispersas, em una 

visión compleja del conjunto social? ¿Tiene sentido em nuestras 

atomizadas sociedades, donde circulan simultáneamente mensajes 

tradicionales, modernos y posmodernos, reunir, no bajo um modelo 

teórico sino em una perspectiva multifocal, lo que la gente hace en el 

trabajo y em los tiempos de ocio, em espacios urbanos desconectados 

y em generaciones alejadas? ¿Cómo articular lo que la economía y las 

ciencias de la comunicación describen sobre las estrategias 

transnacionales de las empresas y la publicidade, com la visión 

microsocial que la antropología ofrece al observar grupos pequeños? 

Esta necesidad de estudiar conjuntamente los múltiples tipos de 

consumo se vuelve más imperiosa cuando se deseñan políticas 

culturales que, de algum modo, deben plantearse la cuestión de la 

totalidad social.4 (CANCLINI, 2006, p. 77) 

 

  

Entraremos a seguir na visualização desses traços de hibridização como base 

formadora que compreende a “ diplomacia Hallyu” e o fluxo da produção sul-coreana 

de ficções seriadas.  O movimento Hallyu surgiu em meados da década de 1990 quando 

os dramas sul-coreanos começaram a ficar famosos no continente asiático. O termo 

Hallyu é um neologismo criado por jornalistas chineses por conta da rápida 

popularização dos K-dramas na China e significa Onda Coreana. Por isso é incorreto se 

                                                 
4 Apesar das acusações contra as indústrias culturais de homogeneizar os públicos, o estudo dos 

consumos apresenta uma estrutura fragmentada. Como pensar junto as condutas dispersas numa 

visão complexa do conjunto social? Têm sentido nas nossas atomizadas sociedades onde 

circulam simultaneamente mensagens tradicionais, modernas e pós-modernas reunir, não sob 

um modelo teórico, mas sim em uma perspectiva multifocal o que as pessoas fazem no trabalho 

e no tempo livre, em áreas urbanas desconectadas e em gerações remotas? Como articular o que 

a economia e as ciências da comunicação descrevem sobre as estratégias de transnacionalização 

das empresas e da publicidade, a partir da visão micro social que a antropologia oferece ao 

observar grupos pequenos? Esta necessidade de estudar conjuntamente os múltiplos tipos de 

consumo se volta mais imperiosa quando se desenham políticas culturais que de alguma forma 

devem considerar a questão da totalidade social. (tradução nossa) 
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referir ao fenômeno como Onda Hallyu, pois isso seria o mesmo que dizer Onda onda. 

Como algo surgido na Ásia é comum a comparação com a produção japonesa, até 

porque não apenas a Hallyu, mas o próprio desenvolvimento econômico da Coreia do 

Sul foi inspirado de certa forma no modelo japonês. O fenômeno de popularização hoje 

comporta diversos produtos, sendo a música o mais rentável tanto em questão monetária 

como na melhora das relações internacionais, contudo, os dramas foram o primeiro 

produto a atingir o nível global. Mesmo que hoje a música seja o produto cultural mais 

consumido, os K-dramas continuam tendo importância. O movimento iniciou-se a partir 

dos dramas e nada mais lógico que entendermos a atratividade deles, que tornou 

possível a construção de um fenômeno que mexe não apenas com fãs sul-coreanas, mas 

de todo o mundo, colocando a Hallyu como fenômeno de nível global em crescente 

expansão. 

Segundo Carlos (2012 apud MADUREIRA, MONTEIRO e URBANO, 2014) a 

origem dos dramas asiáticos situa-se no Japão pós-guerra misturada à criação da 

primeira emissora pública japonesa, NHK (Nihon Hoso Kyohai – Japan Broadcasting 

Corporation), iniciada em 1953. Foi a partir daí que surgiram os primeiros doramas 

(pronúncia japonesa para dramas) sendo o formato adotado por países como Coreia do 

Sul, China, Taiwan, Índia, Tailândia, Hong Kong. No Japão, assim como na Coreia do 

Sul os dramas foram constituídos visando a “reconstrução de uma cultura nacional 

sólida, enfraquecida com as consequências da Segunda Guerra Mundial” 

(MADUREIRA, MONTEIRO e URBANO, 2014). 

 Mesmo que o modelo drama tenha sido criado no Japão, “dentre os países 

asiáticos que obtiveram sucesso na emulação dessa fórmula, China e Taiwan e, em 

maior escala, Coreia do Sul se destacam, devido a sua grande produção anual e a 

atenção que conquistaram dentro dos próprios países e fora deles” diz, MARTEL (2012 

apud MADUREIRA, MONTEIRO e URBANO, 2014). O caráter híbrido que compõe 

não apenas os dramas, mas muitos outros produtos que compõe a cultura pop sul-

coreana justifica a diferença significativa da melhor aceitação da produção sul-coreana 

ao redor do mundo.  

O confucionismo (originário da China) está impregnado na Coreia do Sul e há 

muita tempo vem influenciando a população e o governo, no cotidiano não tanto em 

caráter religioso, mas em seu sistema organizacional, político, financeiro e familiar. 

Assim como o Japão, a Coreia do Sul é um país que preza a hierarquia, o respeito aos 
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mais velhos, algo muito representado nos dramas e em conjunto com aspectos retirados 

de produções estrangeiras, tais como americana e europeia, e formam produtos culturais 

híbridos, diferindo das produções japonesas que estimam o tradicionalismo oriental, 

como enfatiza fragmento retirado do artigo Fãs, Mediação e Cultura midiática, dos 

autores Madureira, Monteiro e Urbano. 

 

A chave-mestra dos dramas sul-coreanos está na sua dimensão 

essencialmente híbrida, tanto com suas influências asiáticas, quanto 

com as ocidentais. Um hibridismo que soma influências e se 

posiciona, ao apresentar sua própria cultura e especificidades. Em suas 

narrativas, modernidade e tradição se combinam, articulando o 

Confucionismo, que é parte estrutural da cultura coreana. A influência 

desta corrente religiosa se mantém até hoje no cotidiano da sociedade 

sul-coreana, não mais com o teor religioso, mas como posicionamento 

moral e tradicional através do forte enfoque ao respeito aos mais 

velhos, à hierarquia e a importância da família. (MADUREIRA, 

MONTEIRO e URBANO, 2014; Apud CHUNG, 2011; SONG apud 

MARTEL, 2012, p. 7) 

 

 

A Coreia do Sul é uma nação que em consequência das guerras viveu uma 

intensa instabilidade financeira e essa mesma instabilidade é o motivo da mudança no 

panorama cultural estabelecido no país após a democratização e a flexibilização das leis 

de entrada dos produtos estrangeiros entre as décadas de 1980 e 1990, pois, ao contrário 

do que se esperava, o país não foi dominado pelas produções americanas e sim 

influenciados. A essência do confucionismo, em conjunto com aspectos culturais 

estrangeiros, foi inserido no desenvolvimento dos produtos culturais a fim de causar 

empatia e melhora no relacionamento com os outros países, fazendo a Coreia do Sul 

entrar numa fase capitalista. Devido ao diminuto mercado interno, o governo, em 

conjunto com empresários iniciaram investimentos relacionados à exportação de 

produtos que demonstrassem o desenvolvimento de sua cultura. Em outras palavras é o 

uso do poder suave a fim de estabelecer a promoção da nação coreana, a busca do lucro 

necessário a saída da crise financeira, a procura por uma identidade cultural que os 

aproximasse as outras culturas, refletindo a melhoria das relações.  

Por esse motivo o hibridismo permeia a construção dos produtos culturais sul-

coreanos, não apenas relacionada ao fator K-drama, mais em muitos outros aspectos, 

como por exemplo, a inserção de palavras estrangeiras (geralmente inglês ou espanhol) 

nas letras das músicas de grupos K-pop (como são chamados as boybands ou girlgrups) 

assim como o próprio estilo das músicas e danças.  
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A estrutura dos K-dramas e o consumo no Brasil 

 

O formato drama de TV lembra um pouco a das séries americanas, contudo não 

é igual; existem especificidades próprias, afirmando a ressignificação de um produto e 

não simplesmente uma cópia. A nomenclatura drama de TV é usada de forma 

generalizada, pois não significa especificamente séries dramáticas. Os K-dramas podem 

ser históricos, policiais, suspense, fantásticos, comédias românticas, psicológicos, 

baseado em fatos reais ou puramente ficcionais. Na Ásia não existe a distinção 

minissérie e novela como é comum no Brasil ou filmes para TV produzidos a partir de 

séries em canais como Nickelodeon e Disney Channel. Toda a produção audiovisual 

seriada é chamada drama, com uma média de 8 a 25 episódios, podendo chegar a 50 ou 

mais de 100 episódios. A duração de cada capítulo varia de acordo com o tamanho da 

obra, de 30 minutos a 1 hora. Geralmente os episódios dos dramas até 25 episódios 

possuem 1 hora de exibição, mas isso não é regra oficial que não possa ser descumprida.  

Os dramas sul-coreanos são obras abertas com o intuito de atrair e capturar a 

atenção do público ao mesmo tempo que deixa uma abertura para mudanças, assim 

como o modelo das telenovelas brasileiras. A princípio, os dramas são planejados para 

temporadas únicas, mas dependendo da aceitação do público isso pode mudar. Como é 

o caso da série Reply, escrita por Lee Woo-jung, um drama antológico, no qual as 

histórias diferem entre as temporadas, produzida pelo canal fechado TVN. Em 2012 foi 

ao ar a primeira temporada chamada Reply 1997, composta por 16 episódios e que foi 

um grande sucesso, por esse motivo no ano seguinte foi exibido a segunda temporada 

denominada Reply 1994, com um total de 21 episódios, mas que ao contrário da 

primeira não recebeu tão boa aceitação e muitos pensavam que iriam ser cancelada, 

contudo, para surpresa dos fãs em 2015 foi ao ar a terceira temporada Reply 1988.  

Alguns dramas que exigem um cuidado maior na pós-produção são 

completamente gravados e editados antes da exibição, deixando de ser obras abertas. 

Esse foi o caso de Decendents of the sun, exibido em 2016 e considerado o drama da 

temporada, recebendo muitos prêmios, entre eles o Grande prêmio na categoria 

televisão no Baeksang Arts Awards 2016. Foi o primeiro drama de KBS em que as 

filmagens foram completamente terminadas antes do ir ao ar. Atualmente o drama está 

disponível no catalógo das plataformas streaming do Netflix, Dramafever e Viki. O 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 

drama possui belas cenas externas nas quais acontece uma guerra fictícia em um local 

também fictício, gravado na Grécia e que precisavam de um cuidado especial na hora da 

edição. A fotografia e as cenas foram tão bem construídas que pareciam até estilo 

cinematográfico. 

 

 
Figure 1 - K-drama Decendents of the sun 

 

 
Fonte: facebook.com/kbsworld 

 

A internet é um importante aliado da popularização dos dramas sul-coreanos em 

nível global; a prática de fã na construção de comunidades interacionais, na legendagem 

e distribuição sem fins lucrativos, a mudança do consumidor de passivo a ativo tornou 

possível que a atração proposta pela hibridização do formato que estrutura os dramas 

atingisse o público previamente destinado. Quando as emissoras brasileiras se 

recusavam a atender a demanda dos fãs interessados em consumir K-dramas, a difusão 

iniciada com os fansubs5 cresceu, tornando-se tão forte que atingiu o desenvolvimento 

de plataformas streamings globais específicas para dramas asiáticos, como o Viki e o 

Dramafever, chegando inclusive à Netflix. No Brasil, segundo o site brasilkorea6 a 

emissora Rede Brasil de Televisão, começou a exibir em 2016 o drama Happy Ending 

dublado; no mesmo ano foi exibido A Lenda – Um luxo de sonhar, tornando-se assim 

os primeiros K-dramas a serem emitidos no Brasil oficialmente através de uma emissora 

de televisão. 

 

 

                                                 
5 Fansub é prática de legendagem realizada por fãs sem fins lucrativos, pode ser realizada de forma 

individual ou coletiva. 
6 http://brazilkorea.com.br/happy-ending-tv-brasileira/ 

  http://brazilkorea.com.br/a-lenda-um-luxo-de-sonhar/ 
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Figure 2 - K-dramas exibidos no canal Rede Brasil 

 

  

Fonte: facebook.com/oficialrbtv/ 

 

Segundo o site doramaever7 em 2017 a Netflix comprou os direitos de 

transmissão do drama da JTBC Man to Man que acontecerá após uma hora da exibição 

oficial na Coreia do Sul. O drama está sendo transmitido em 190 países que detêm os 

serviços da Netflix e legendado em mais de 20 línguas diferentes. Os dramas sul-

coreanos estão invadindo cada vez mais o planeta, atraindo multidões de fãs e elevando 

a Coreia do Sul a uma importante produtora de bens culturais.  

A Coreia, utilizando-se da influência que a atração dos K-dramas e dos demais 

produtos da cultura pop utilizou a “diplomacia hallyu” na criação do Centro cultural 

coreano, com várias filiais dispostas em várias partes do mundo, a fim de aproveitar o 

poder de persuasão e atração que a cultura oferece. No Brasil, o centro foi fundado em 

2013, na cidade de São Paulo a fim de estabelecer o desenvolvimento cultural entre o 

Brasil e a Coreia, introduzindo os brasileiros aos produtos culturais coreanos 

pertencentes ao movimento Hallyu, atividades como a exibição de K-dramas, o ensino 

do idioma, informações sobre a comida, à prática da arte marcial taekwando, acesso a 

livros pertencentes a biblioteca do centro, concursos culturais, eventos, exposições. 

Resumindo: trata-se de um local que possui a finalidade de difundir a cultura coreana e 

estabelecer um relacionando com os estrangeiros por meio de políticas persuasivas e de 

atração características do poder suave. 

 

                                                 
7 http://doramaever.com/2017/04/07/man-to-man-e-o-primeiro-k-drama-a-ser-transmitido-

internacionalmente-atraves-da-netflix/ 
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Considerações finais 

 

A partir do que foi exposto vemos como o K-drama e a própria produção 

cultural em si é um importante meio para o estabelecimento de relações internacionais.  

A Coreia do Sul inova com a mutação, a hibridização, reconfigurando um formato já 

existente, a fim de suprir suas próprias necessidades. O movimento Hallyu surge no 

período em que o poder cultural da Coreia era quase inexistente. Quando se pensava em 

produções culturais asiáticas automaticamente relacionávamos aos animes e aos mangás 

provindos do Japão. Foi um arriscado movimento que deu certo e situou os sul-coreanos 

como um emergente produtor de bens culturais. 

O que diferencia a produção coreana da japonesa é justamente a utilização de 

características híbridas a fim de atingir a generalização. O uso do hibridismo é um 

importante aliado na expansão do movimento Hallyu. O poder de atração dos dramas 

sul-coreanos foi tão forte que abriu as portas para a popularização de diversos outros 

produtos ao redor do mundo. O consumo global de mercado está relacionado a 

facilidade que a internet propõe e essa rede transformou-se no meio principal de 

difusão, principalmente quando, no início, as emissoras recusavam-se a transmitir os 

dramas. Com o passar do tempo o consumo através de comunidades de fãs cresceram, 

plataformas oficiais na internet foram construídas atendendo à demanda e aumentando o 

poder da Hallyu no mundo.  

A Rede Brasil de Televisão foi a primeira emissora brasileira a exibir dramas 

coreanos; a Coreia do Sul inaugurou seu centro de promoção no Brasil e a atratividade 

que se iniciou com os K-dramas continua crescendo e transportando esse poder para 

outros produtos. Tudo isso numa mistura de influências externas e essência própria sul-

coreana. Um hibridismo que se tornou sinônimo de cultura e valor identitário. 

Transformou a instabilidade e a imagem do país em perspectivas mais ricas e com 

grandes possibilidades, conquistando uma legião de fãs por todo o globo, colocando o 

movimento de popularização de cultura pop Hallyu em estado de emergente expansão. 
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